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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim, 

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat ALLAH SWT atas limpahan berkah, 

izin, nikmat dan hidayah-NYA kepada peneliti, sehingga peneliti masih diberikan 

kelancaran dan kesehatan agar dapat menyelesaikan mata kuliah Riset Public 

Relations ini. 

Skripsi yang berjudul Strategi Publikasi iNewsTV Melalui Sosial Media 

Facebook Dalam Membentuk  Citra Sebagai “Televisi Berita di Indonesia” 

ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) 

Komunikasi Bidang Studi Public Relations. Oleh karena ini, dalam penulisannya 

memerlukan kesungguhan, kecermatan, wawasan yang cukup, serta bantuan dari 

pihak-pihak terkait sehingga dapat mengaplikasikan kemampuan dalam 

mengembangkan teori-teori yang telah di peroleh selama perkuliahan dan 

sekaligus dapat menerapkannya dalam praktik. 

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua 

pihak, maka pembuatan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena 

itu pada kesempatan ini, izinkanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada : 

1. Ibu Yuliawati, M.Ikom, yang telah bersedia menjadi dosen 

pembimbing untuk penelitian Saya, untuk waktu, tenaga dan pikiran 

dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan ilmu-

ilmu yang peneliti temukan di dalam penelitian ini.  
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2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi. 

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo, Ph.D selaku Ketua Program Studi 

Fakultas Ilmu Komunikasi. 

4. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public 

Relations. 

5. Para Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

Jakarta yang telah mengajar dan mendidik Kami dengan Ilmu 

Pengetahuan Komunikasi yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. 

6. Staf Tata Usaha (TU) FIKOM Bapak Jay yang telah membantu dalam 

memberikan informasi-informasi dan administrasi selama masa 

perkuliahan dan tentunya pada saat penyusunan skripsi. 

7. Orang Tua, Bapak Madali dan Ibu Munati serta Kakak, Maisaroh dan 

Eppy Selviani, yang telah mendoakan, memberikan motivasi, 

dukungan, selama ini kepada Saya. Sehingga Saya bisa 

membanggakan keluarga Saya untuk segera mendapatkan gelar S1 

Ilmu Komunikasi. 

8. Keluarga besar Hj. Apsah & H.Mahbub  yang selalu memberikan Saya 

semangat dalam menjalani aktivitas. 

9. Rekan kerja Saya di iNewsTV yang telah membantu Saya dan men-

support waktu untuk Saya. Khususnya untuk atasan Saya Pak Ahmad 

Kusnindar sebagai General Affairs yang telah mengizinkan Saya jika 

harus izin ke kampus, dan membutuhkan bantuan lainnya. Dan juga 
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untuk partner kerja Saya, yaitu Iqbal &Sukamto yang selalu 

memberikan Saya kemudahan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat Saya Intan Octaviani Putri, Efriana Marlyn Mamesah, Sawiri, 

Tri Indah Syahrani, Triza Anzola dan Rizky Dwi Wicaksana yang 

selalu memberikan nasihat, saran, waktu agar skripsi Saya selesai 

secepat mungkin. 

11. Teman-teman satu angkatan Mahasiswa-Mahasiswi Public Relations 

2013, Veny Rosa, Tiarma Nainggolan, Septian Firnando dll yang 

selalu menyemangatkan satu sama lainnya untuk segera mendapatkan 

gelar Sarjana S.Ikom.  

12. Dan untuk orang spesial Ade Ali Wardana yang selalu memberikan 

dukungan, memberikan saran dan masukannya, sehingga Saya 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi 

bidang Ilmu Komunikasi khususnya dan pihak-pihak terkait pada umumnya. 

 

         Penulis, 

 

         Tuti Alawiyah 
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